
Totes les mesures sanitàries han estat adequades als requisits marcats
pels organismes i autoritats competents i vigents a cada fase o moment. 
En arribar a la recepció del celler trobareu mascaretes i un dispensador de
gel hidroalcohòlic per utilitzar tant en l’entrada com en la sortida.
Actualment, els grups de visites no superen en cap cas les 10 persones,
l'ocupació de les nostres zones comunes està  al 50% de la seva
capacitat,  i és obligatori que tots els visitants portin la mascareta posada
durant el transcurs de les activitats que no puguin garantir un espai de 2
metres entre els participants, excepte en el moment del tast i aperitiu on
garantirem els dos metres de distància entre persones de diferents
unitats familiars i entre els visitants i els guies.

Hem implantat protocols i mesures orientades a la protecció de la
salut dels nostres guies i de la resta del personal del celler.
Aquestes mesures sanitàries inclouen les pautes que s’han de
seguir durant els desplaçaments des del seu domicili al centre de
treball, durant la realització de les activitats i en finalitzar la jornada
laboral. Tots els nostres guies han estat proveïts dels equipaments
EPI necessaris per a la protecció personal durant el
desenvolupament del servei i la neteja de les àrees on es presta el
servei  (mascaretes, guants i ulleres).

El nostre celler du a terme un estricte protocol de ventilació, neteja i
desinfecció de totes les zones per on transcorren les nostres activitats
enoturístiques. A banda de la neteja diària d'aquests espais també fem,
després de cada servei, una neteja antiviral de totes les àrees que els
visitants puguin haver tocat amb les mans.

Tanmateix, us demanem el vostre compromís d'abstenir-vos de fer
qualsevol activitat al nostre celler si presenteu alguna simptomatologia
relacionada amb el COVID19. En aquest cas, si heu abonat l´activitat
prèviament, us facilitarem el tràmit d´un bonus sense caducitat o bé la
devolució de l´import.

LLOPART: ESPAI SEGUR

Els tastos i els aperitius es serveixen sempre per grups o unitats familiars i
la nostra vaixella (copes, gots, platets, etc.) es renta després de cada
servei a una temperatura superior als 80ºC.


